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Cooperation between Rauma Marine Constructions and Enersense at Rauma 
shipyard grows with two new contracts – pipe and steel outfitting and hull 
construction begins  

On 24 October 2019, Enersense International Plc announced its return to the Rauma shipyard as 
Enersense Works Oy, an Enersense subsidiary specialising in high-quality steel construction, and the 
domestically owned shipbuilder RMC entered an agreement on a pipe and steel outfitting project. 
Enersense Works Oy and RMC have now expanded their cooperation by concluding two new 
contracts on pipe and outfitting work, as well as hull construction. 

As with the previous contract, the new contracts also concern the construction of Kvarken Link’s 
RoPax ferry, owned by the cities of Vaasa and Umeå, at the Rauma shipyard. The vessel will be very 
environmentally friendly as it will mainly run on liquefied natural gas, LNG. It will also be able to use 
biogas, produced in Vaasa, as fuel. Pipe and steel outfitting by Enersense will begin this year and hull 
construction is scheduled to start in February 2020. The vessel will be completed in spring 2021. 

“We always aim for long-term, responsible cooperation with our customers, and now feel that the two 
new contracts show that we have succeeded in achieving these objectives. Quality and the partners’ 
mutual trust in each other's ways of operating are highlighted in our cooperation with RMC. The pipe 
and steel work carried out under the first contract has already started successfully and the new 
contract doubles the size of our outfitting project. As for hull construction, we have similar projects 
underway at our shipyard in France, so we are pleased to now be able to implement this type of 



 
 
 
project also in our home country, and in Western Finland, of all places”, Jaakko Leivo, Managing 
Director of Enersense Works Oy, sums up. 

  

Further information and interview requests: 
Laura Virtanen, Rauma Marine Constructions 
Phone: +358 50 528 0068 
Email: laura.virtanen@rmcfinland.fi 

Founded in Rauma, Finland, in the summer of 2014, Rauma Marine Constructions (RMC) is a 
Finnish-owned shipbuilding company. RMC specialises in the construction and maintenance of car 
and passenger ferries, multi-purpose icebreakers and naval combat vessels for the Finnish Defence 
Forces. More information is available at www.rmcfinland.fi. 

  

Further information: 
Managing Director Jussi Holopainen, Enersense International Plc 
Phone: +358 44 517 4543 
Email: jussi.holopainen@enersense.com 

  

Enersense in brief: 

Based in Western Finland, Enersense International Plc is a Finnish company specialising in 
enhancing competitiveness in industry. Enersense’s products, services and operations are divided in 
three business units: Resources, Digital Solutions and Services, and Engineering and Manufacturing. 
In 2018, the company had a turnover of EUR 47.4 million. During 2018, Enersense employed 727 
people on average. Enersense’s brand and its personnel’s ability to adopt new ways of working and to 
utilise digital technology are known especially in large construction projects in Finland and 
internationally in about 40 countries. The Company’s website can be found at www.enersense.fi 
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RMC:n ja Enersensen yhteistyö Rauman telakalla laajenee kahden uuden 
sopimuksen myötä merkittävästi – putki- ja teräsvarustelutyöt sekä rungon 
valmistustyö alkavat  
 
Enersense International Oyj tiedotti 24.10.2019 tekevänsä paluun Rauman telakalle, kun Enersensen 
korkealaatuisiin terästöihin erikoistunut tytäryhtiö Enersense Works Oy ja kotimaisesti omistettu 
laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions sopivat putki- ja teräsvarustelutyöprojektista. Nyt 
Enersense Works Oy ja RMC ovat laajentaneet yhteistyötään solmimalla kaksi uutta sopimusta 
koskien putki- ja varustelutöitä sekä rungon valmistusta.  
 
Uudet solmitut sopimukset koskevat aikaisemman sopimuksen tapaan Rauman telakalla 
rakennettavaa Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistamaa Kvarken Linkin 
RoPax-matkustaja-autolauttaa. Aluksesta tulee erittäin ympäristöystävällinen, sillä polttoaineena se 
tulee käyttämään pääosin nesteytettyä maakaasua ja lisäksi siinä voidaan hyödyntää Vaasassa 
tuotettua biokaasua. Enersensen toteuttamat putki- ja teräsvarustelutyöt alkavat vielä kuluvana 
vuonna, rungon valmistus helmikuussa 2020. Alus valmistuu keväällä 2021. 

“Koska tavoitteenamme on aina tehdä yhteistyötä pitkäjänteisesti ja vastuullisesti asiakkaidemme 
kanssa, koemme, että nyt solmitut kaksi uutta sopimusta on merkki siitä, että olemme onnistuneet 
näissä tavoitteissa. Yhteistyössämme RMC:n kanssa korostuvat laatu ja molemminpuolinen luottamus 
toimintatavoissa. Ensimmäisen sopimuksen putki- ja terästyöt ovat onnistuneesti jo alkaneet ja nyt 
solmittu uusi sopimus tuplaa varustelutyökokonaisuutemme. Rungon valmistuksen osalta olemme 
mukana vastaavanlaisissa projekteissa Ranskan telakalla, joten olemme iloisia saadessamme nyt 
toteuttaa tällaisen projektin kotimaassamme ja vieläpä Satakunnassa”, summaa Enersense Works 
Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Leivo. 



 
 
 
 
 

 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
Laura Virtanen, Rauma Marine Constructions  
Puhelin: +358 50 528 0068 
Sähköposti: laura.virtanen@rmcfinland.fi 
  
Rauma Marine Constructions (RMC) on kesällä 2014 perustettu raumalainen, kokonaan 
suomalaisessa omistuksessa oleva laivanrakennusyhtiö. RMC on erikoistunut 
matkustaja-autolauttojen, monitoimimurtajien ja puolustusvoimien alusten rakentamiseen ja huoltoon. 
Lisätietoja osoitteesta www.rmcfinland.fi. 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen 
Puhelin: 044 517 4543 
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com 

 

Lyhyesti Enersensestä: 

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen 
yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu 
kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja 
tuotanto. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli 
vuoden 2018 aikana keskimäärin 727 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa 
toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa 
rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.Yhtiön verkkosivut löytyvät 
osoitteesta www.enersense.fi 
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